L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat al 1985,
amb un capital humà de més de 700 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 11 centres de treball propis, 23
localitzacions.

Lloc vacant : FP Agrària, laboratori o similar– Investigació concertada amb empreses
fabricants de fitosanitaris per a la convocatòria Garantia juvenil I+D+I MINECO.
Referència: GJ01-19
Programa d’adscripció: Fructicultura
Localitat: Fruitcentre - Lleida
Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda.
Nivell: 3.1. de l’escala de suport de l’IRTA
Retribucions : 15.937,31 € bruts anuals.
Durada del contracte: contracte temporal de 2 anys en pràctiques, segons s'estableix
en la convocatòria Garantia Juvenil R+D+i.
Funcions específiques del lloc de treball:
-

-

Donar suport a les tasques d’implementació, aplicacions i avaluacions d’assajos
amb fitosanitaris en fructicultura, sota la supervisió del responsable de l’assaig.
Donar suport a les activitats i projectes científics relacionats amb el control de
malalties, plagues i fisiopaties en fructicultura, sota la supervisió del responsable
de l’activitat.
Col·laborar en la presa de dades, mostres i recol·lecció de camps d’assajos.

Requisits:
-

Còpia del certificat acadèmic de la titulació.
FP Agrària, laboratori o similar.
Tenir el document acreditatiu oficial d’estar inscrit en el fitxer del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Disponibilitat i incorporació immediata.

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de treball en equip.
Flexibilitat i adaptació.
Orientació a l’ordre i a la qualitat en la feina.
Planificació.

Inscriu-te a l'oferta des de la nostra Borsa d'Ocupació en www.irta.cat
(http://www.irta.es/ca/treball/ ), abans del dia 03 de maig de 2019. Cal adjuntar al
currículum : còpia del títol acadèmic , còpia del certificat acadèmic , document
acreditatiu d'inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i una carta
de motivació ( tot en un únic fitxer ) .
Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal amb discapacitat.

